
   
  

PROVA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – ESCREVENTE 

QUESTÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO NÚMERO 77 – Por padrão essa configuração vem ativada, ou seja, a extensão dos arquivos que estão 

associados a algum programa ficam ocultas, podendo o usuário, através do Explorador de Arquivos, exibi-las a 
qualquer momento. 

GABARITO: Letra “A”.   

 

QUESTÃO NÚMERO 78 – Esse botão é o “task view” – visão de tarefas. E além de permitir gerenciar e/ou criar 

novas áreas de trabalho, permite gerenciar as janelas em execução, fechando ou alternando de janela. Esse 
recurso também pode ser acionado pela combinação de teclas winkey+TAB. 

GABARITO: Letra “B”. 

 

QUESTÃO NÚMERO 79 – Esse botão tem a mesma função da tecla Backspace, nesse contexto, subir um nível 

(não é o de voltar a pasta anterior). Porém, a questão deixa uma pequena falha ao cortar a imagem na pasta 
Downloads, não permitindo assim, nem pelo texto, nem pela imagem, deduzir ser há uma subpasta dentro de 
downloads, o que daria uma margem para questionamento. 

GABARITO: Letra “E”. 

 

QUESTÃO NÚMERO 80 – Algumas opções do Menu Iniciar podem ser alteradas por meio da janela Configurações, 

opção Iniciar, como, por exemplo: Mostrar a lista de aplicativos no menu iniciar, Usar tela inteira de iniciar (fica igual 
a tela inicial do Windows 8), Mostrar aplicativos adicionados recentemente, entre outras opções. 

GABARITO: Letra “C” 

 

QUESTÃO NÚMERO 81 – Nessa caixa de pesquisa também é possível encontrar programas nativos do Windows 

ou aqueles instalados pelo usuário, como fazer uma pesquisa (digitando ou por voz) usando a assistente Cortana. 

GABARITO: Letra “A”. 

 

QUESTÃO NÚMERO 82 – Todas as alternativas correspondem a opções do botão citado na questão, porém, o 

“efeito” obtido é o correspondente ao de colocar cada palavra em Maiúscula. O atalho para essa função é 
SHIFT+F3. 

GABARITO: Letra “B”. 

 
 
QUESTÃO NÚMERO 83 - Esse botão também permite adicionar ou remover espaço antes e depois do parágrafo, 

além de aumentar ou diminuir o espaçamento entre as linhas do parágrafo. 

GABARITO: Letra “D”. 

 

QUESTÃO NÚMERO 84 – Através do procedimento descrito é possível, além de alterar a cor da linha, não exibir 

esta linha, alterar a cor do preenchimento, entre outras opções. 

GABARITO Letra “C”. 



   
  

 

QUESTÃO NÚMERO 85 – Resolvendo o teste lógico - MENOR(A1:C4;5)<>MAIOR(A1:C4;6) - que pede, na 

“primeira parte” o 5º menor valor de A1:C4 que é 4 e quer saber se ele é diferente do 6º maior valor de A1:C4 que é 
5, portanto o teste lógico é verdadeiro, pois eles são diferentes. A condição verdade é - MENOR(A2:B3;2) – ou 
seja, o 2º menor valor de A2:B3 que é 2, nossa resposta. 

GABARITO: Letra “E”. 

 

QUESTÃO NÚMERO 86 – Podemos fazer uma analogia com o recurso de cabeçalho utilizado no Word, onde as 

linhas escolhidas serão replicadas na impressão de todas as páginas. 

GABARITO Letra “D”. 

  

QUESTÃO NÚMERO 87 – O botão ∑ ativa automaticamente a auto soma, que faz a soma das células tanto na 

horizontal, quanto na vertical do intervalo selecionado. Sendo assim teremos, na célula A3 =SOMA(A1:A2) = 4, na 
célula B3 =SOMA(B1:B2) = 6, na célula C1 =SOMA(A1:B1) = 3, na célula C2 =SOMA(A2:B2) =7 e na célula C3 
=SOMA(A3:B3) = 10. 
GABARITO: Letra “D”. 

  
  

QUESTÃO NÚMERO 88 – A função encaminhar permite enviar a mensagem para alguém que não está como 

destinatário “original” da mensagem, enviando, tanto a mensagem original como os respectivos anexos, se houver. 
GABARITO: Letra “A”. 

 
  

QUESTÃO NÚMERO 89 –Através do protocolo utilizado, neste caso o HTPPS, sabemos que a conexão será 

criptografada. Porém, a letra “A” traz uma afirmação que pode gerar dúvida, pois sabemos que a empresa Google 
não é um órgão governamental, porém o DPN (domínio de primeiro nível) “.com.br”, conforme o Registro Br 
(https://registro.br/dominio/categoria.html) é destinado para sites que exercem atividades comerciais, portanto, 
tecnicamente, só a letra “C” estaria correta.    

GABARITO: Letra “C”. 

 

QUESTÃO NÚMERO 90 – Nessa caso ele procura exatamente a expressão digitada entre as aspas, bem como na 

ordem em que as palavras foram digitadas. 

GABARITO: Letra “B”.  
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